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 من قبـل    اآلليـات المعتمـدة

األوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية اإلتحاد 
 

 
 

 

 

Résumé : 
         Le phénomène de l’immigration 
illégale est considéré comme une partie 
intégrante du phénomène général de 
crime organisé. Sa croissance et son 
développement, en plus de la 
complexité de ses affluents, l’ont rendu 
un facteur fondamental des nouvelles 
menaces à la sécurité régionale et 
internationale. 

De là, il est devenu nécessaire 
de s’arrêter sur les mécanismes 
nécessaires pour faire face aux risques 
liés au phénomène de l’immigration 
illégale dans le but de la réduire, la 
cerner et la circonscrire, en proposant 
des alternatives multiples. Eu égard à la 
multiplicité  de ces alternatives et à son 
degré d’influence, cet articles portera 
sur la présentation et l’analyse de 
l’ensemble des mécanismes adoptées 
par l’union européenne pour affronter 
les diverses conséquences de 
l’immigration clandestine.          Cet 
article se focalise, en particulier, sur les 
mécanismes politiques, sécuritaires, 
économiques et sociaux.  

  :ملخص
تعترب ظاهرة اهلجرة غري الشرعية جزءا ال 

ة اإلجرامية املنظمة وقد أدى يتجزّأ من عموم الظاهر 
تناميها واستفحاهلا زيادة على تشّعب روافدها، لتصبح 
أحد املتغّريات األساسّية للتهديدات األمنّية اجلديدة 

  .على املستويني اإلقليمي والدويل
من هنا أصبح من الضروري التوقف عند 
اآلليات الكفيلة مبواجهة املخاطر املرتتبة عن ظاهرة 

ا واحلّد من آثارها من  اهلجرة غري الشرعية قصد حماصر
  .خالل طرح بدائل اجرائّية ذات تالوين متعّددة

ا يف درجة  ونظرا لتعدد هذه البدائل وتفاو
تأثريها فإن هذه املقالة ستتطرق بالعرض والتحليل 
جلملة اآلليات املعتمدة من قبل االحتاد األورويب 

ن اهلجرة غري ملواجهة خمتلف االنعكاسات املرتتبة ع
الشرعية مركزة باألخص على اآلليات 

  .األمنية،السياسية،االجتماعية واالقتصادية
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  :مقّدمـة

من جديدة
ً
أنماطا يواجھ جعلتھ الباردة رب ا اية العالم ا عرف ال التحوالت إّن

ا م ة، عسكر بالضرورة ست ل ال ديد ال ا: مصادر دود، ا ع املخدرات املنظمة،تجارة مة ر

الشرعية غ رة ال ، الدو اب ر شار ع..ان
ً
عاجزا لألمن التقليدي املنظور جعل الذي مر ، نإ

أن إذ ديدات ال تلك مع ذهالتعامل ات والقوة تأث ة، وا أو مرئية غ حيان ُمعظم ة خ

ة أن-كأداة-العسكر كما ا، ملواج مواتية عد ةلم مواج ا ا بإم ُعد لم الوطنية منية السياسات

مما ديدات ال إذه ا بذلكدفع للقيام العال أو قلي البعد ذات منية طر   .تفعيل

مستوى ع حدث بما تأثر و تأثر فإنھ ، العال النظام من
ً
جزءا ي ورو تحاد باعتبار

ا ا ة يو الب فالتحوالت جديدالعالم، نمط تب إ ي ورو باالتحاد أدت العاملية السياسة صلة

وآليات املصدر الطبيعة، وم، املف حيث من ديد وال من حول والسياسات ات درا التصّورات، من

ة   .املواج

عّد  و رة ذا تواجھظا ال م ع الطا ذات ديدات ال أبرز ن ب من الشرعية غ رة ال

ضمنت ـــــ آليات إيجاد ذلك منھ استوجب حيث الواسع ومھ بمف أمنھ دفھ س و ي ورو حاد

ّد  ا قصد ــــ ديدة ا منية ديدات ال ة ملواج اتيجيتھ اإس وآثار رة الظا ذه م و(من

عام ا ن ت تم ال اتيجية أفضل2003س عالم آمنة ا أورو عنوان تحت   ).وجاءت

آليات عن الكشف غية ُ اتيجية س ذه عند التوقف الضروري من أصبح نا من

ا   .انجاز

تلك تق بضرورة فيد وُ املدروسة لة ش
ُ
امل يتضمن نطالق ساؤل فإن ذلك ع بناًء

تية صيغتھ ساؤل ال ذلك جاء وقد املتعددة ا عاد أ ضمن   :ليات

اعتمد- ال ليات ؟ما الشرعية غ رة ال ة ملواج اتيجيتھ إس ضمن ي ورو تحاد   ا

ا ذكر ي العناصر إ املداخلة تقسيم تم أعاله املطروح ساؤل ال عن   :ولإلجابة

رة-1 لل صطال و اللغوي   .الضبط

اللغوي : 1-1   . الضبط

صطال: 1-2   .الضبط

تحاد-2 اعتماد إ الدافعة الشرعيةالعوامل غ رة ال ة مواج آلليات ي   .ورو

قلي: 2-1 بالبناء املتعلقة   .العوامل



  جامعة بسكرة –فريجة لدمية . أ/ فريجة أحمد .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 185 - 
 

ي: 2-2 ورو بالبناء املتعلقة   .العوامل

تم: 2-3 س عشر ادي ا   .أحداث

الشرعية-3 غ رة ال ة ملواج ي ورو تحاد   آليات

منية:  3-1   .لية

السياسية: 3-2   .لية

قتصادية: 3 -3 و جتماعية   .لية

رة -1 لل صطال و اللغوي   :الضبط

ً
بداية املداخلة ذه ك ال ء ي رة ال لفظ ه يث الذي ي املفا العائق تجاوز قصد

اللفظع ذا ل صطال و اللغوي ا ببعد يمية املفا ة   .املعا

اللغوي -1-1   :الضبط

لغة- رة َر : ال َ َ أي،من ص ال أو ء ال عن أعرض بمع َراًنا ْ
ِ و ًرا، ْ َ ُر، ُ ْ ومنھ: َي ابتعد،

 
ً
اَجَرة َ ُم اِجُر، َ ُ اَجَر، َ الفعل تفيد:  1 كذلك

ً
لغة رة فال لھ، أ أو بلده عن والسفر: رحل الرحيل

رض من روج   .وا

لمة ب رة بال يقوم الذي ص ال عن ّ ع اجر"و تطلق" م لمة الوافدو ع ية العر اللغة

تقل ي عندما حيث مثال سية الفر اللغة عكس سواء حد ع ا م والنازح البالد اجر(ع  Leامل

migrant (س بلده غ آخر بلد اجر) Immigrantوافدا(إ م و و ديد ا للبلد سبة نازح(بال

 Emigrant (ص لبلده سبة   . 2 بال

  :صطالالضبط -1-2

صطالح رة ا-ال ل اللغوي الضبط عكس أن-ع يمكن الذي ما حول
ً
نقاشا ُتث

ومجاالت ن الباحث الختالف تبعا رة لل املقّدمة فات التعر وتباين عّدد عن ففضال لمة، ال ذه عنيھ

يختلف أنھ ذلك الدول قبل من إجماع ع يحوز ال املصط فإن املعرفية، م املعايبح باختالف

دولة ل   . 3 عند

واتخذ البلد ترك من ل اجرا م النمسا فتعت اجر، امل ف عر ع ينطبق نفسھ مر

كية مر املتحدة الواليات تتفق نما ب العمل عن بحثا ارج ا إ سافر من أو ارج، با دائما مسكنا

اجر امل أن ع سا وفر بلده"وكندا ك ي ص ل ارجو ا الدائمة قامة ية عّرف"ب
ُ
و ،
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بأنھ اجر امل واليابان وإيطاليا ولونيا و ن والص ارج"فنلندا ا عمل عن يبحث الذي أما" ذلك

ا خارج ان إذا إال رة س ل ية ور الدول مجال نتقال أن ى ف سرا  .سو

ان الس علم رة) الديموغرافيا(أما ال افُتعّرف من"بأ جماعياــــ أم ان فرديا ـــ نتقال

سياسيا أم يا دي أم اقتصاديا أم اجتماعيا أفضل وضع عن بحثا آخر إ جتماع" موقع علم أما

ا وغ جتماعية الطبقة أو رفة ا كتغي جتماعية الة ا تبدل ع   . 4 ...فتدل

شا يتم ما فعادة السيا الفكر إو رة ال رة لظا التار التأصيل مسألة عند رة

ارتا(ميثاق ة Magna Carta) املاجنا حر كفل وأمن،"الذي أمان والعودة مملكتنا من روج ا

بحرا أو   ".بّرا

أن ع سقراط أكد نا"فيما مدين يحب أو يحبنا ال أو. من مستوطنة إ رة ال رغب و

لھ يجوز أخرى مدينة بملكيتھأي محتفظا شاء ى
ّ
أ ب يذ   . 5 "أن

فتعد ديث ا العصر وذلك"أما عات شر ال حدود سان لإل ولية قوق ا من رة ال

القواعد يحدد الذي املح الدولة لقانون وفقا وكذلك اص، وا العام الدو القانون ملبادئ وفقا

دخول  أو ارج ا إ ا مواطن رة تنظم اال إقليم إ قوق... جانب العال عالن نص وقد

عام الصادر ق1948سان ا ذا ع كما: "م بلده ذلك بما بالد أي غادر أن فرد ل ل يحق

إليھ العودة لھ   . 6 "يحق

غرا- ا للمعيار وفقا رة   :ال

ن أساسي ن قسم إ املعيار ذا ل وفقا رة ال   :تقسم

 ال رة ما:داخليةال بلد حدود داخل شري ال التحرك إ ش أو. و املدينة إ ة القر من رة ال

ذلك   . 7 نحو

 ارجية ا رة ديثة:ال ا القرون والفردية ماعية ا ة شر ال ات التحر ر مظا أبرز من و

بلد غي عنھ ينجم والذي الدولية دود ا ع شري ال التحرك إ ش املعتادةو   8 قامة

 -ة ستمرار و الديمومة ملعيار وفقا رة   :ال

 الدائمة رة أو:ال غرا ا م ا م مغادرة ماعة ا أو الفرد يقرر عندما عادة رة ال ذه تتم

السابق م ا م إ العودة يفكرون ال أي ي، ا ل ش أخرى منطقة إ م سكنا أماكن

تق أقل ع ااملستقبل، نفس الدولة ضمن رة ال ذه ون ت وقد ، و ة الف    9 دير
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 املؤقتة رة محددة: ال بمواسم العمل أجل من ون ي ما غالبا رة ال من النوع يطلق(ذا ولذلك

املوسمية رة ال اسم رة ال من النوع ذا ع م إقليم) عض داخل إما املؤقتة رة ال تتم وقد

خار  إ أو   . 10 جھالدولة

ي- القانو للمعيار وفقا رة   :ال

ي القانو للمعيار وفقا رة لل التطرق ديث(عند ا بصدد فنحن ا شرعي حسب رة ال أي

ذا أن إذ ارجية ا رة ال و و أال إليھ التطرق سبق ال رة ال أنواع من نوع عن نفسھ الوقت

قا غ ـــ ـــ ي القانو املعيار ـــــ يتطلباملعيار ال ة خ ذه أن ذلك الداخلية رة بال يتعلق فيما للنفاذ بل

السفر وثائق أنواع من نوع أي حيازة ا   ).القيام

 الشرعية رة   :ال

عن وتتم جانب، باستقبال القانونية ا نظم سمح ال الدول الشرعية رة ال تحدث

طر  عن انت سواء املحددة ماكن من الدخول ق الدولةطر إلقليم البحر أو و ا ، ال   .ق

عن وصادر املفعول ساري سفر، جواز تقديم ا م روج ا أو ا أراض لدخول الدول ط ش و

بخصوص باملثل املعاملة مبدأ ام اح مع واز ا مقام تقوم سفر وثيقة أو املختصة السلطات

ات   .التأش

ضرورة إ الدولية العمل منظمة ديباجة نوأشارت واملستخدم العمال مصا مراعاة

الدول وطورت الشرعية، رة ال عمليات تنظم وإقليمية دولية اتفاقيات رت وظ م بلدا غ بلدان

تطورا، أك مرحلة إ رة لل القانونية النظم انتقلت ا وأخ رة، بال املتعلقة الوطنية ا عا شر

نظ و شرع الذي و الدو القانون مثلوأصبح دولية منظمات عليھ شرف و العمل أجل من رة ال م

العالقة ذات املنظمات أو املتخصصة ا وفروع املتحدة     11 .مم

 الشرعية غ رة   :ال

جاء ما حسب و ا م وأ ي القانو للمعيار وفقا رة ال أنواع أبرز الشرعية غ رة ال عد

ا مة ر ا افحة مل املتحدة مم الشرعية،اتفاقية غ رة ال فإن الوطنية ع عبور"ملنظمة ع

املستقبلة الدول إ املشروع للدخول الالزمة بالشروط تقيد دون دود   . 12 "ا

الدولية رة ال منظمة أنھ"أما ا بقول الشر غ اجر امل إ ال"فأشارت الذي اجر امل

بم ا عل واملنصوص الالزمة الوثائق لديھ العملتتوافر أو قامة الدخول، أجل من رة ال لوائح وجب

ما   . 13  "بلد
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ذا شمل   :و

الدولة- إ للدخول قانونية وثائق م ل س ل الذين ستقبال(فراد الدخول) دولة استطاعوا ولكن

الدخول. (سرا ذا ون ي الوطنية ع املنظمة مة ر ا افحة مل املتحدة مم اتفاقية عبحسب

تية الطرق جّوا: إحدى أو بحرا   ).بّرا،

ر و وال والنصب حتيالية الوسائل باستخدام البلد دخول من تمكن الذي ص ال

بحوزتھ ال ندات ة(  14 للمس و ال أو السفر وثيقة باألساس دف س ر و غ) ال أوضاع ن اجر وامل

   15 "نظامية

للفئا السابقة القائمة من أنيت اجر امل مصط ضمن تندرج أن املمكن من ال ت

مصط عنيھ أن يمكن ملا يميا مفا ثم ومن ا لغو جدال اجر"ناك ثم" امل الشر"ومن غ اجر " امل

رة لل ة النظر عاد بلورة التوفيق عدم اف ع إ ن الباحث من بالعديد أدى الذي مر و و

تاج است ا نو" Tapinosوم وقول: "بقولھ" تاب رة لل ات نظر وجدت أن يحدث "  Heisel" لم

رة" سل" ال يخص واحد نظري ف عر يوجد ال الشرعية(أنھ وغ ا م الشرعية إطار) الدولية أو

وقول جماع ع تحصل ي ا" وود" "Wood"مفا ي: "أخ املفا طار إيجاد عن عيدين الزلنا

اناملناسب الس حراك   . 16 "لدراسة

مصط ضبط شوب الذي ختالف رغم رة"لكن اجر"و" ال ختالف" امل ثمة ومن

الشر غ الدخول و وما الشر غ اجر امل و من تحديد الشر(حول غ دود ا أنھ) عبور إال

التحدي حول رة ال بدراسات ن تم امل ن ب تفاق من كب قدر غتحقق ن اجر للم الفئوي د

ن قدمھ" الشرعي خ Tapinosالذي ذا قدم حيث أن4، يمكن ما تتضمن أساسية حاالت

صفة عليھ شر" نطلق غ اجر   ":م

 و الة ي: ا قانو غ عمل قانونية، إقامة ي، قانو   .دخول

 الثانية الة قانو: ا غ عمل قانونية، غ اقامة ي، قانو   .يدخول

 الثالثة الة ي: ا قانو ،عمل قانونية اقامة ي، قانو غ   .دخول

 عة الرا الة ي: ا قانو غ ،عمل قانونية غ ،اقامة ي قانو غ   دخول

لمة ل محدد مع ع إجماع ا أور حاليا يوجد ال أنھ مالحظة ر و اجر"ذا " م

ور تحاد مسؤولو يطرحھ الذي الواسع ف ووالتعر مواط"ي غ من ثالث بلد من مواطن

ي ورو السنوي" تحاد ا ر تقر أشارت ي ورو لإلتحاد عة التا ساسية قوق ا الة و أن بيد

للعام وأن2008ول ي، ور تحاد ية ث قليات و ن اجر للم رس ف عر يوجد ال أنھ إ
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إ عامة بصفة ش ة: "املصط العنصر من االت معرضة ون ت أن يمكن اجتماعية مجموعة

العنصري  والتمي جانب ية ن/وكرا اجر امل غطي للمصط شيوعا ك ستخدام و ، ث

ن اجر م إ م أصول عود الذين الالحقة جيال من اص إ إضافة ول، يل ا من ن والالجئ

مش 17 (...) ضيف ن"روعو اجر امل ة السابقة" شبكة القائمة إ ن اجر امل ة بقضايا املختص

ي ن: ما املوثق غ ن اجر ن 18 امل والالجئ ة، سر بصفة ن اجر امل ،.  

الشرعية-2 غ رة ال ة مواج آلليات ي ورو تحاد اعتماد إ الدافعة  :العوامل

العتماد الدافعة العوامل حصر ديداتيمكن ال ة ملواج اتيجيتھ إلس ي ورو تحاد

ديدة ا الشرعّية-منّية غ رة ال رة ظا ة مواج آليات ا ضم تقع ثالث-وال سّية رئ   :نقاط

قليمي-2-1 بالبناء املتعلقة   :العوامل

ا اية وجاءت نوب، وا الشمال ن ب حقيقية تخوم املتوسط منطقة لت
ّ
ش ربلطاملا

ن السوسيولوجي من مجموعة الحظھ ما و و ، وا ل ش قيقة ا ذه لتكشف ادغار(الباردة

رايEdgar Morinموران دو ر ،Regis Debray (اية مع تحول املتوسط أن لوا حيث

الشرق  خطر فيھ زال الذي الوقت ة مواج
ّ
خط إ الباردة رب الشمال 19 ا ن ب الفاصل ط فا

سو  ل مر لكن املتوسط بيض البحر حوض يمر ع الشا التصور وفق العال النظام نوب ا

قيقة ا إنھ فاصلة، حدود وال" انكسار"مجرد ا أور جنوب بلدان من ونة م شمالية ضفة ن ب

ي عر ا معظم بلدان من ونة م ية جنو وضفة ي ورو تحاد إطار ا مستقبل مقّسمة،ترى ة

فوضوي  تراجع الة حادة،(  20 تخضع نزاعات تقليدية، ب ذات مجتمعات ، كب ديمغرا نمو

داخلية تمزقات اجتماعية، التفجر) توترات بل شتعال عوامل ل ،: وتحتوي الديمغرا نفجار

ي العر اع ال اب، ر سالمية، ي-صولية يو   .الص

م القدر ذا مثل غذيإن مغلق نصف بحر الإلستقرار عوامل ع" القلق"ن واملخاوف

دفع ما و و
ً
تقدما ك للضفة سبة بال السيما بيوا"ضفتيھ، سوا القول" François Bioفرا إ

واجتماعّية: "بأن ّية دي تناقضات ساحة قيقة ا و نا، حضارت د م القديم، الالتي البحر

ؤرة و لوإقليمّية، طو زمن منذ تحّل لم     21 "نزاعات

ي-2-2 ورو بالبناء املتعلقة   :العوامل

ديدة ا منية ديدات ال ة ملواج ية أورو اتيجية إس صياغة للتطور" استكماال"عد

يخت ماس اتفاقية ع التوقيع منذ ي ورو البناء مستوى ع اصل عت Maastricht 22 ا ال

تحول م دةأ فمعا الباردة، رب ا عد ملا ي ورو البناء ي يخت"مؤسسا قانونية" ماس جمة ك
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ختصاصات بارز ل ش وسعت قد القاري املستوى ع الشامل يوي الب للتحول مؤسساتية

وركزت) Compétences Communautaires(الجماعیة  ار وا الداخ ن املستو ع

ر  جو نقاط ع أر   :ةع

 اتي س الدبلوما املجال املواقف  .)PESC(  23 توحيد

 املوحدة العملة وخلق قتصادية و النقدية  .الوحدة

 تحاد مؤسسات ستطراد(تدعيم مبدأ ملان، لل أوسع  ).Subsidiaritéصالحيات

 رة وال من ل مشا ة ملواج سيق   . 24 الت

تم-2-3 س عشر ادي ا   :2001أحداث

العنان    إطالق القاعدة تنظيم إ ا سب جرت ال تم س عشر ادي ا أحداث مت سا

لت ش وقد ي ورو العام الرأي من كب جزء لدى ن للمسلم والعداء ية ،الكرا ة العنصر ملشاعر

سنة خالل ية ورو الدول من العديد ا عرف ال نتخابية لل2002املناسبات لفضاًء ش كشف

والقوالب ي، ورو العام الرأي ع وواشنطن ورك نيو ات تفج ا ترك ال ات التأث عن رس

وال ات التأث ذه مع للتعاطي عالمية و السياسية النخب ا وضع ال والقانونية جتماعية

حركة ع والقيود الرقابة من د املز لفرض ا عموم ت لت"سالميالوجود "اتج ش حيث ،

ـــ وء وال رة ال من ّد ا نقاط ا تتصدر انتخابية برامج لطرح ن اليم ألحزاب سانحة فرصة حداث

شاط ع والسياسية القانونية القيود من د املز وفرض ماـــــ م املستفيدين أبرز املسلمون عّد ال

املسلمة لألقليات عة التا     25 املنظمات

سا فر مؤسسةففي أجرتھ استطالع ت إيھ"أث لالنتخابات" إس الثانية ولة ا قبيل

يوم جرت ال ملانية م" أن2002جوان16ال ن" العامل الناخب ات لتوج سا املحّدد ان

ن سي ادي 26 الفر ا ات تفج وقوع عد الفر الشارع انتابت ال املخاوف م العامل ع و ،

ما أّول قل ع ن العتبار املخاوف ذه ل ّول املصدر املسلمون ل
ّ
ش حيث تم س ام: عشر

ما وثان ات التفج ذه وراء بالوقوف شددين م ن إلسالمي ح الصر ي للتنظيمات: مر سوابق وجود

سا فر شّددة امل الس(سالمّية خالل ى الك سية الفر املدن دت ش منحيث و نوات

وقعت ات تفج ا أبرز من اء، أبر ن مدني طالت ال الدموي العنف أحداث من موجة سعينات ال

س بار بالعاصمة و امل ات وعر    27 )محطات

جاك للرئاسة املر م بي من ـــ سية الفر نتخابات يون اليمي ون املر وجھ وقد

وم ل الذعة انتقادات ـــ اك بقيادةش ة سار ال جوسبان"ة زب" ليونال ا سياسة ا خالل من موا ا
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صفوف ا م الناشطة خصوصا شددة، امل سالمية ماعات ا مع التعاطي اون بال ي ا ش

ن سي الفر أمن ط التفر التا و سا فر املقيمة املسلمة اليات   .ا

أ ي نتخا طاب ا وضع يختلف نتخاباتولم إبان ساد الذي ذلك عن ا كث ملانيا

اليمي املر خاض حيث سية، املسي" الفر شتو"الديمقراطي " Edmund Stoiberأدموند

يوم جرت ال ة شار املس تم22انتخابات شعار2002س أقل"تحت أك..رة ما"اندماج و و ،

و  ية جن قليات لدى ا كب قلقا عنأثار ا م د يز ال ال املسلمة قلية من%02خصوصا

منذ ملانية السلطات ا م ت وال انية، الس س11الكتلة ما بدعم تم سالمي" س اب  28 "ر

عد ما أجواء أن إ ملانية بالشؤون تمون امل ش تم11و عميق2001س ل ش أثرت قد

العا الرأي ات سنةتوج خالل ي ملا كب2002م جزء ر أظ حيث ن الناخب ات توج ع التحديد و

م امللف إزاء املخاوف طمأنة اكية ش ومة ا قدرات حول ا و ش ي ملا العام الرأي من

الـ.  29 الطارئ  سنة أن بدا تحاد2002وقد دول من آخر وعدد وأملانيا سا فر من ل انت

ي قانو ل ش ن مقيم انوا سواء ن، املسلم ن والالجئ ن اجر امل ضد شددة امل جراءات سنة ي ورو

داف اس خالل من ي قانو غ عدديا" أو سالمي العوامل" الوجود إيقاف خالل من الدول، ذه

الشرعية غ رة وال وء ال كطلب لھ   .الرافدة

ا من العديد دت ش سا فر أواخرففي الرئاسية نتخابات سبقت ال ة الف خالل ملدن

ل أفر ر ن2002ش اجر امل حقوق عن الدفاع منظمات ا نظم ال رات واملظا ات املس عشرات ،

ة سو املختصة سية الفر السلطات ترفض ص ألف ن ست عن يقل ال ما أوضاع ة سو ل ن، املقيم

استح من بالرغم القانونية م ذلكأوضاع م   .قاق

م بي من ملان، من الساسة من عدد تحدث أملانيا شتو: "أما ملنصب" أدموند السابق املر

ح البالد حاجة عدم وعن رة، ال ن قوان شديد ضرورة عن الصراحة من بكث ة شارّ املس

ال متعدد ون ي ألن ي ملا الشعب احتياج عدم وعن غة، النا العقول اب     30 ثقافاتأل

ديدات اتجاه اتيجيتھ إلس ي ورو تحاد العتماد الدافعة العوامل ُجملة ذه انت

ا بأ ا وصف تم أقل:" أمنّية ل ش ا ّبأ ،وُمت
ً
وضوحا ،أقل أك متنوعة ، ديناميكّية ي" جديدة، تأ

من ة كب درجة ع ن رت بظا ا الرتباط ا رأس ع الشرعّية غ رة الرسال طاب ا مّية

ما و أال ي الوطنّية:ورو ع املنظمة مة ر ا رة وظا ، الدو اب ر رة   .ظا

الشرعية-3 غ رة ال ة ملواج ي ورو تحاد   :آليات

ي ورو تحاد ما-اعتمد ا للعمل الشرعية-كإطار غ رة ال ة ملواج متعّددة آليات

تفص ا يستعرض   :يال
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  :منيةاتلي-3-1

 وروفورس قوات   :شكيل

ماي لشبونة اجتماع إ اصة ا ّية ورو القوات شكيل قرار قررت1995عود حيث

لت ش ال القوات، ذه شكيل املتوسط بيض البحر حوض ع املطلة ع ر ية ورو الدول

عام قو 1996بالفعل من ون وتت بـ، عرف ة بر بـ" Euro-force:"ة اختصارا أيضا ة بحر " وأخرى

Euro Mar Force"أمنية العتبارات حرا و برا التدخل ا يمك خاصة قوة عن عبارة ف التا و

ورو قيادة ون وتت القوات، ذه ل العامة القيادة ا تقرر سانية ية–وإ ال القوات قادة من فورس

من ل ة يةف: والبحر نو ا دود ا واستقرار أمن حماية ا م م واسبانيا غال، ال ايطاليا، سا، ر

ا ك 31 ألور املش ي ورو الدفاع لفكرة تطبيقا القوات ذه شكيل عد  CJTF (Combined(و
Joint Task Forceع السر التدخل قوات فكرة عد فيما ي ورو تحاد ب لي ،The Rapid 

Reaction Force )عشر)2002نوفم مسة ا ي ورو تحاد دول وافقت حيث بما-آنذاك–،

مع ا داف أ عارض خشية مر بادئ القوات ذه مثل شكيل عارضت ال طانيا بر ذلك

ستقرار ع املحافظة ا دف ع السر للتدخل قوات شكيل ع ، طل شمال حلف داف أ

ي، ورو من او أورو مصا تؤثر أزمات أية ع السر التدخل جانب النفط،( إ ع منا حماية

ارج ا ن ي ورو الرعايا   ...).حماية

س ال داف يحدد لم ع السر للتدخل ية ورو القوات شكيل قرار أن من الرغم و

املت بيض البحر حوض التدخل فإن القوات ذه ا الشماللتحقيق ودول عام ل ش وسط

أبرز عد املخدرات ب ر و اب ر و الشرعية غ رة ال من ّد ا أو منع قصد خاص ل ش قي فر

تقليدية نفوذ مناطق عت املناطق ذه أن أساس ع ع السر للتدخل ية ورو القوات داف أ

أخرى لقوى سمح ال ا أورو وأن ا امل"ألورو الواليات كيةخاصة مر ا" تحدة نفوذ دد بأن

متوسطّية دول ا أ اعتبار ع تجاه ذا خرى ا أورو جنوب دول ا ومع سا فر عم وت ا ومصا

عدم ي ورو تحاد دول من ا غ قبل ددة م ا أ أساس وع ناحية من
ً
وجغرافيا

ً
خيا تار

املتو  بيض البحر حوض والألمن أخرى ستقرار ناحية من   .سط

 فرونتكس الة و شاء   :إ

ية ورو دود ا ع راسة ا شديد إطار و دخال إعادة اتفاقيات مع املوازاة و ذا

ر أكتو ي ورو تحاد شأ أ الشرعية غ رة ال رة ظا من ّد إلدارة2004ل ية أورو الة و

لل ارجية ا دود ا شأن ي امليدا يالتعاون ورو تحاد عضاء ومتخصصة(دول مستقلة يئة
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دود ا حماية ميدان عضاء الدول ن ب ي العمليا التعاون سيق بت لفة Border securityم
باسم ص")Frontex"" فرونتكس"عرف تت الة الو ذه ام    32 م

 ي العمليا التعاون سيق الدOperational cooperationت ن إدارةب مجال عضاء ول

ارجية ا دود  .ا

 دود ا حرس ب تدر ع عضاء الدول عقد(مساعدة ب، للتدر كة مش معاي ر تطو ق طر عن

املختصة السلطات ملوظفي عمل وورشات  ..).ندوات

 ا ومراقب ارجية ا دود ا ع بالسيطرة الصلة ذات بحاث ر  .تطو

 عضاء الدول دودمساعدة ا ع ي والعمليا التق الدعم ادة ز ستد ال  .الظروف

 كة املش العودة عمليات تنظيم الالزم بالدعم عضاء الدول د  .تزو

من ن الشرعي غ القوارب اجري م تدفق وقف أجل من الة للو ث ث ا الس ورغم ذا

ع صادفت ا أ إال ي ورو تحاد إ قيا الـإفر ع2008ام ية ورو الدول حمل أقل نجاحا

العملية ركزت إذ قي فر الشمال دول عن فضال البعض ا عض مع ا" نوتيلوس"التعاون تول ال

شمال إ أحدا تبعد لم لكن ومالطا، وإيطاليا قيا إفر شمال ن ب ن اجر امل تدفق ع الة الو ذه

ذ ا إخفاق عزى و قيا، إإفر العملية تم"ه الذين ن اجر امل عن املسؤولية حول الرأي ختالف

البحر من م عملية"إنقاذ أدت كما عام" ا"، أثناء بفرونتكس اصة ت2008ا شت و ردع إ

و4نحو عام373آالف أما الكناري جزر إ ن متوج انوا قيا إفر غرب إ ن موثق غ اجرا م

فق2009الـ الدولة، ع وإيطاليا مالطا اتفاق عدم ب س لنوتيلوس، الثانية العملية تأخرت د

أسفرت ا خ تار و وللمرة البحر، من م إنقاذ تم الذين اص استضافة عن املسؤولة

لفرونتكس، يا2009جوان18عملية لي إ املتوسط البحر وسط من ن اجر م وإعادة اض اع عن ،

أ توشاركت ون ، يطا دود ا حرس قبل من سقة امل عة، الرا نوتيلوس العملية ملانيا

يحمل قارب اض مسافة75اع ع اجرا حرس29م أن ر التقار وتناقلت المبادوزا جنوب ميال

حيث طرابلس، إ م بنقل خ ذا قام ، لي ة دور قارب إ ن اجر امل سلم يطا دود وحسب-ا

ر ية" -التقار لي ة عسكر وحدة إ   ".سلموا

وار ا سياسة سقة وامل املشددة دود ا ملراقبة املكثف نامج ال من الرغم مراقبة: ع

للدول ش وا الشرطة ب تدر دود، ا حرس قوات شاء وإ آليا السفر وثائق قراءة ن، اجر امل دخول

ن اجر امل وضبط باستقبال لفة امل كة إالشر ش حصائيات فإن الشرطة، مجال والتعاون

سا فر عاد و19إ سنة841ألف شر غ اجر زائر2005م ا من8000وإيقاف شر غ اجرا م

مختلفة سيات عبور %2007،90سنة) بلدا19(ج كمنطقة ا ستعملو م   .م
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ترحيل إيطاليا ت ن وضعية42كما ة سو و اجرا، م سنة517 ألف شر غ اجرا ،2006م

يقارب ما وصول إ رقام ش و الدول70ذا من قادمة إيطاليا إ شرعية غ رة قارب

سبة ب زائر ا ا رأس ع ية، الـ40%املغار   .  2009سنة

 ية ورو دود ا ع منية راسة ا   :شديد

جراءات من العديد ية ورو الدول مناتخذت يذكر ا، سواحل طول ع راسة ا شديد ل منية

ا إ: بي علوه يصل حدودي جدار ناء ب القا ي، ورو تحاد طرف من املمّول ي سبا املشروع

ة للرؤ زة وأج ة، رار ا الصور ات ام و البعيدة للمسافات برادار ز ّ مج جدار و و أمتار، ستة

تحت األشعة و مراءالظالم ونية،. ا لك للمراقبة مراكز شاء بإ اسبانيا قامت نفسھ الوقت و

از بج املراكز ذه ودعمت ورادارات، لي إشعار بوسائل زة ّ راسة"سيف"مج مدمج از ج و و ،

اسم عليھ أطلق صنا قمر إطالق مشروع إ باإلضافة البحر"املضيق، فرس عمليات" شبكة ملراقبة

غ رة افحةال م مجال رائدا النظام ذا عت و البحر، ملراقبة عة سر شبكة و و الشرعية

أقمار إشارات ع ا، بي معلومات املنطقة دول بادل ت خ التار مّرة ألول إذ الشرعية، غ رة ال

البحر، ع املخدرات ب ر وأيضا ن الشرعي غ ن اجر امل قوارب حركة ملراقبة سمحصناعية و

اض اع ومواقع ن، الشرعي غ ن اجر امل تدفق مواقع حول املستمرة املعلومات ع بتوز ديد ا النظام

بلد ل بالشرطة تصال ط ر ع نقاذ عمليات سيق ت إ باإلضافة ة املشبو   33 .القوارب

 دخال إعادة   :اتفاقيات

مواط إ م وإعاد ن اجر امل ترحيل البلداناتفاقيات من مفروضة اتفاقيات صلية م

ية الغر ية ورو البلدان س و الشرقية، ا وأور املتوسط جنوب املجاورة البلدان ع ية ورو

غ رة ال ة مواج تصبح ح الذكر سالفة البلدان مع الشراكة باتفاقيات تفاقيات ذه إدماج إ

الشراكة ذه أسس من ن 34 الشرعية طرف ن ب متبادلة دات ع ع تفاقيات من النوع ذا نص و ،

غ بصورة ن الطرف أحد أرا إ دخلوا ثالثة دولة مواط أو ما مواطن بإعادة تتعلق ن موقع

قانونية(شرعية   ).غ

صلية البلدان إقناع إ فيھ عضاء والدول ي ورو تحاد س ذلك أجل من

اج إطارللم دخال إلعادة بنود أو اتفاقيات عقد ع باملوافقة ا ع يمرون ال والدول ن ر

ا ت ت ال نمائية باملساعدات املتعلقة   .السياسات

الدول  عض ا أبد ال املقاومة مواط-وإزاء إدخال إعادة ع للموافقة املتحمسة غ

ا أراض إ ثالثة تح–دولة والشؤونأ بالقضاء املع ي ورو املفوض أسماه ما إ ي ورو اد

رافعات ي فران و فران     35 ".جزر "أو" ع"الداخلية
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أو دخال إعادة اتفاقيات ع للتوقيع ي ورو تحاد ا انت ال السياسة إطار و

عُ  ال دخال إعادة بنود تتضمن ال التعاون وتونواتفاقيات اتفاقية فإن نوب، ا دول مع  قدت
الـ 36 سنة وقعت فاملادة2000ال ما م خا تار تمثل ادي ال واملحيط ار ال حر و قية فر الدول مع

بإعادة13 تقبل طرف دولة ل أن ع ينص دخال إلعادة قياسيا بندا فعليا تتضمن تفاقية من

املوجودي ا مواطن من أي تلكإدخال طلب ع بناًء أخرى طرف دولة أرا قانونية غ بصورة ن

ليات الش من د مز دون و إذا" الدولة طراف من أي اعتماد انية إلم املجال النص ذا يفتح كما

الضرورة سية"دعت ا عدي اص أ أو ثالثة دولة مواط إدخال إلعادة بات    37 ".ترت

إعادة اتفاقيات وتث عذا بالطا علق ما ا م االت ش من العديد ذه" السري "دخال ل

مع ا عارض وكشف ا إل النفاذ من ية ورو فية ال وساط عض تمكنت ال تفاقيات

رة ال رة لظا املنظمة ية ورو عات شر   .ال

أ وردت تفاقيات ذه أن إ ية ورو عالم وسائل عض ب تذ لكما ش حيانا

ا) مقايضة(صفقات مواد عض شراء مقابل ن الشرعي غ ن اجر امل بإعادة املصدر بلدان ا ف د تتع

مثال( يا لي و) الغاز متيازات عض ا منح ن" وتا"أو املوسمي ن اجر ن(امل ب املوقعة االتفاقيات

س وتو   ).ايطاليا

إعادة  اتفاقيات فإن ذلك عن بـفضال يتعلق آخر اال إش تث ية"دخال ورو ز ا و"(مراكز

صلية م بلدا إ م ترحيل انتظار ن الشرعي غ ن اجر امل ز ا ف يتم من) مراكز ده ش وما

ز ا مركز عن مثال سية الفر عالم وسائل كشفتھ ما ا م سان، حقوق ك تن ممارسات

لـ Mayotte" 38" "مايوت" الفر سع ي افة60الذي ال ا عرض ال الصور لكن اجرا م

سية من 39 الفر أك يضم أنھ ر غرفة100تظ داخل تكدسون و أفارقة م أغل اجر ومغلقة" رةذق" م

ز ا مراكز معظم ا عرف ال الظروف نفس و املالئمة ية ال الشروط ا ف تنعدم ام، بإح

وال ية والعالورو ي ورو العام والرأي سان حقوق منظمات من العديد تمام ا مثار انت

حتجاجية رة املظا الطرق، انت أيا م صو إيصال إ ن الشرعي غ ن اجر امل س ظل خاصة

بايطاليا يقع ي أورو ز مركز ر أش ن املحتجز الشباب من مئات ا قاد أطلقوال" ملبدوزا"ال ذي

س" عليھ ب ر دي ع"عبارة"Bernardo de Rubeis  40 برناردو احتجاجا إيطاليا نامو غوان

م إعاد ملخططات م ورفض م إقام    41 .ظروف

 طراف تعددة
ُ
وامل الثنائية منية   :تفاقيات

ع قي، فر الشمال دول مع ك املش التعاون سياسة ي ورو تحاد دول ت إبرامتب

منية تفاقية ذلك ومثال الشرعية، غ رة ال افحة م أجل من جماعية وأخرى ثنائية اتفاقيات
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عام بطرابلس وإيطاليا يا لي ن ب مة ات2007امل دور وإيطاليا يا لي تنظم تفاقية، ذه موجب و ،

مت ع يتواجد إيطاليا، من مؤقتا معارة ة بحر قطع ست عدد ة البلدينبحر من كة مش طواقم ا

الوحدات ذه وتقوم القطع، وصيانة استخدام ع الفنية واملساعدة ن و والت ب التدر أعمال لغرض

غ ن اجر امل نقل قوارب وعبور انطالق مواقع نقاذ، و والبحث املراقبة عمليات ة البحر

الدولية أو ية اللي قليمية املياه سواء ن، انبالشرعي ا بإمداد إيطاليا تفاق ذا ألزم كما ،

والقيام تفاق، ذا توقيع خ تار من سنوات ثالث تتجاوز ال زمنية مدة ة، بحر وحدات بثالث اللي

ذه عد وال كة مش ات بدور للقيام املقررة ة، البحر القطع من مماثل عدد بتخفيض ذاتھ الوقت

نوع من و عامتفاقية الضبط و ا، ع سابقة ة ف أيضا أبرمت وإنما البلدين، ن ب ،2003ا

املعدات وتقديم الشرعّية غ رة ال رة ظا من د ل يا ولي يطالية ومة ا ن ب م تفا مذكرة

لذلك الالزمة الفنية    42 .واملساعدات

إيطا ن ب اتفاق أبرم ذاتھ، املنوال السلطاتوع إيطاليا تزود بأن أيضا يق س، وتو ليا

الشرطة ألفراد ة سنو ية تدر دورات وعقد عة، السر والزوارق زة ج و باملعدات سية التو

يتعلق ما ل ب اصة ا املعلومات لتبادل نظام وضع مع الشرعية غ رة ال افحة م ن املتخصص

البلدين ن ب الشرعية غ رة سياسةجر (بال كة الشر املتوسطية الدول بقية كذلك مس اء

خ ذا دف و للشرطة، يوروميد مشروع ضمن يندرج الدورات ذه تنظيم أن إذ ي ورو وار ا

ب والتدر الشرطة زة أج ن ب التعاون بمسائل ن املعني ن للمتخصص إعالمية دورات تنظيم خالل من

ال زة أج ن ب التعاون ز عز أجلإ من كة الشر املتوسطية والبلدان ي ورو تحاد بلدان شرطة

شري  ال ب ر ال ا رأس ع املنظمة مة ر ا ال أش افة افحة شأن) م ن مالحظت إبداء يمكن عموما،

منية تفاقيات     43 :ذه

ضف* ع الواقعة الدول من عدد ن ب محدودة تبقى تفاقيات ذه أن البحريالحظ حوض

نتقدتا
ُ
أ ن اللت ومالطا، يطانيا ك ي ورو تحاد دول ميع شامال موسعا عا طا تأخذ فلم املتوسط،

الشرعية غ رة بال يتعلق فيما ية ورو الدول با مع العبء ما تحمل يل. لعدم س ع فمالطا

للسفن سمح وال البحر، ن اجر امل إنقاذ ح ترفض ماملثال إنقاذ تم الذين ن اجر امل تحمل ال

من أك مالطا إ وصل وقد ا، مراف إ بالدخول البحر قلب عام1000من اجر   .2008م

ومعدات* وسائل بتقديم محدود منية تفاقيات ذه بموجب املقدم س اللوج الدعم إن

املروحية، الطائرات من كعدد ة، معت مادية انيات عة،وإم السر والزوارق الساحلية، الرادار زة أج أو

الدوائر ا تر ال الشرعية،فالبلدان غ رة ال ة ملحار افية غ تظل وال الليلية، ة الرؤ ومناظ

بدور تضطلع ألن ية ورو الباطن"منية من ات" املقاول التج تمتلك ال رة ال تيارات قمع

افية، وال ديثة آالفا ع تمتد عندما خاصة دود، ا حماية ع ة املدر ة شر ال والقدرات
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ماية الشرطي بدور ضطالع يرفض قد ا عض أن كما قية، فر البلدان مع كة املش ات الكيلوم

ي ورو لالتحاد ارجية ا دود   .ا

السيـاسية-3-2   :لـية

 الـ   :5+  5حوار

الـ حوار سنةخ5+  5انطلق ر أكتو ر ش خالل بروما عقدت ا ال و ة الوزار الدورة الل

يوم1990 عقد ا سبا اجتماع لذلك د م أن ل22عد فيھ وشاركت بروما السنة نفس من مارس

ارجية: من ا وزارات مديري مستوى ع وذلك يا ولي س تو زائر، ا املغرب، ايطاليا، سا،   .فر

ا الدورة عقدت ا سنةوقد ر أكتو ر ش خالل وار ا ذا ل الثانية ة وتم1991لوزار زائر با

من ان و املتوسط ي غر دول ن ب والتعاون للتبادل برامج ضبط لغاية ة وزار عمل فرق ثمان إحداث

سنة خالل القمة مستوى اجتماع عقد ب1992املفروض س عطل قد وار ا ذا أن إال

ت ال ممية ات جانفيالعقو يا لي ع ا سليط    44 1992م

املة ة عشر امتداد ع وار ا ذا اجتماع) 2001 – 1991(تجمد خالل جديد من ليبعث

يومي العشرة الدول خارجية غالية2001جانفي26و25وزراء بر بمبادرة   .بلشبونة

وار ا شيط بت دفعت ال العناصر يص ت مكن و دب(ذا تب حّد القمةإ مع-لوماسية

س املتوسط-تو ضف ن ب ا نوع من و املبادرة تية) و الثالث    45 :النقاط

 برشلونة نتائج   :محدودية

الـ سنة انطلق الذي ورومتوسطي املسار ع ضة عر آماال املتوسط ي غر دول علقت

سمية1995 برشلونة"تحت واجھ" مسار قد املسار ذا أن وإال ما ا م وعراقيل ات صعو يزال وال

يرتقي ال ايجابيات من يحملھ ما رغم جعلھ، مما يك و ما ا وم عليھلظر املعلقة مال تحقيق

خالل من ذلك ت   : و

الدول- سبة عكسھ والذي املتوسط جنوب دول لدى املسار ذا الفع نخراط درجة تباين

ش اتفاقيات أمضت يال ورو تحاد مع   .راكة

ية- نو ا الضفة ع فقي ندماج درجة ضعف   .تواصل

ميدا- برنامج نجاعة والبطء) Meda(محدودية شعب بال سمة امل تنفيذه إجراءات طبيعة باعتبار

برشلونة مسار ضمن املدرجة ة و ا امج ال لتنفيذ املخصصة املوارد لضعف   .ونظرا
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املساعدا- كةز الشر للدول واجتماعيا اقتصاديا املرتقبة النوعية النقلة تحقيق ع املالية ت

  .املتوسطية

برشلونة- بيان ا املصرح داف و ة ج من ة و ا ع املشار وتنفيذ تصور إجراءات ن ب التباين

غا ال امج ال ضبط املتوسط ي جنو دول إشراك عدم يجة ن وذلك ثانية ة ج امن يرسم ما لبا

ي ورو   .تحاد

الشراكة- مرحلة إ والتوصل ورومتوسطي املسار بإنجاح ية ورو الدول لدى تمام   .تفاوت

عليھ- املباشر ا وتأث وسط الشرق بقضية املسار ذا نجاح   . ارتباط

 ي ورو تحاد   :توسع

دول  عشر قبول ع ي ورو تحاد إقدام الـ 46 إن سنة واحدة دفعة لم2004جديدة

الذي ي التأ املسار ع وتـا التوسع ذا يحملھ الذي السيا ـان الر يدرك من ل ل مفاجأة شكـل

سنة منذ وذلك لالتحاد لالنضمام ة املر الدول بھ التوسع1993مرت مبدأ اعتماد تم إال 47 حيث

ا ووسط ا أور شرق اتجاه التوسع ذا يةأن ورو املتوسطية الدول لدى املخاوف عض أثار قد

ية ورو   .وغ

ا امتداد ه عت الذي للمتوسط ا كب تماما ا تو ال ية ورو املتوسطية فالدول

الشرق اتجاه التوسع ذا ب ي أن تخ انت الفضاء ذا املباشر ا تأثر مدى وتدرك الطبي

ب تمام حساب الـع سنة من انطالقا برشلونة مسار كرسھ الذي املتوسطي   .1995الفضاء

للتوسع ون ي أن تخ انت فقد ا م ية املغار السيما ية ورو غ املتوسطية الدول أما

ورو الشراكة مسار ع مباشرا سلبيا ا اتفاقيات-تأث أبرم من أول الدول ذه انت إذ متوسطية،

و  تحاد يمع   .رو

وض ا حفزت ال العوامل أحد ب ر دون لت ش قد ا فإ املخاوف ذه مثل رجاحة أمام

يحتاج ال إطار ما ا وار ا إ للعودة بضفتيھ للمتوسط ي موجوًدا" لإلحداث"الغر باعتباره

الفضاء و و خمسة" سلفا زائد   ".خمسة

ع شكالن ما استعراض سبق الذين العامالن ان ماإذا ما فإ ودفع وتحف يل س نصَرا

غاب أسا عنصر إ يحتاج ان الذي خمسة زائد خمسة وار ا عث بإعادة ما وحد سمحا ل انا

و و أال ما ا املستوى قل ع السابقة املرحلة ة: عنھ مقار اعتماد بحتمية ما ا الو

ان و املطروحة، للقضايا وشمولية كة إضافةمش لھ ش كب دور والدولية قليمية لألحداث

ضيقة ة قطر ات مقار ع ثار و الطبيعة إقليمية قضايا ة معا حادية التجارب فشل   .إ
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اب ر افحة وم الشرعّية غ رة ال قضية ة ومعا التنمية بدفع أساسا تتصل القضايا ذه

والثقافات ضارات ا حوار س اعاتوتكر ال ومصادر التوتر بؤر ع والقضاء من ز عز و ديان و

ي املغار ندماج س   .وت

 ي مر ي ورو ية(التنافس نو ا تخومھ تحاد تموضع   ):إعادة

لالتحاد والفع التدر ل ش ال وأمام ، للعالم ا زعام س تكر إ الرامية ا سياس إطار

ع و ي كية،ورو مر رادة عن
ً
يا س مستقل كقطب روزه و ، الدولية الساحة ع وزنھ اظم

املواقع وكسب املتوسط ضور ل ا م
ً
وسعيا ي العر املغرب يحتلھ الذي اتي س للموقع

ً
واعتبارا

كية مر املتحدة الواليات بادرت ورومتوسطية، الشراكة ة ومواج ات املواج رمختلف ش خالل

ارجية،1998جوان ا للشؤون الدولة اتب ق طر عن ية مغار كية أمر شراكة مشروع عرض

ستات ايز يورات    .س

إ صوص با املشروع ذا رمي  : و

ة   ج من ية املغار والدول ة ج من كية مر املتحدة الواليات ن ب وار ل فضاء إحداث

قتصادية السياسة حول  .أخرى

 يتحقيق املغار  .ندماج

 ر ا التبادل ع يقوم اقتصادي عاون  .إرساء

  التعاون ذا إطار اص ا للقطاع أسا دور  .إسناد

 ة صالحات إجراء وض الضرور اص بالقطاع لل  . ا

لية جو زائر ا مع ثمار س و للتجارة إطاري اتفاق إبرام طار ذا تم ومع2001وقد

س رتو جوان.  2002أكتو ر ا للتبادل اتفاقية أبرم فقد املغرب   .2004أما

درب ع ا ان س ال
ً
أشواطا قطع قد ي املغار ي مر الشراكة مشروع أن ع ذا

ال الشراكة ذه جدية عتقاد إ للمتوسط ي الغر وض با ية ورو بالدول يدفع مما نجاز

ع تتحقق املتوسطقد ي غر دول ن ب التقارب حساب وع
ً
عموما ورومتوسطية الشراكة حساب

صوص، ا وجھ زائد ع خمسة وار ا شيط ت إلعادة
ً
اما

ً
حافزا ذاتھ حد ل ش عتقاد ذا

وز  ال والقارة عظم القوة ن ب العضوي نفصام مالمح ور ظ بداية ظل خاصة   . خمسة

  الر    48 :2006اطبيـان
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نحو7/2006/ 13الـ لشؤون60طلبت العليا املفوضية مساعدة ية وأورو قية أفر دولة

ما ذه و ا، وأورو قيا أفر من الشرعية غ رة ال ة ملعا ن غالبا الالجئ حيث للمفوضية، القلق ب ّ س

صادق بيان أصدر وقد مختلفة، رحالت ن اجر امل مع الالجئون ج يم الدول58عليھما من
ً
را وز

واملسؤولية التعاون ع فيھ تفق
ُ
أ اط، الر ية املغر العاصمة قية فر الدول ومن ية ورو

ة معا كة لة"املش حقوق" مش ام اح مع ومتوازنة شـاملة قة بطر ا وتناُوِل الشرعّية غ رة ال

الدو  ماية ا وتوف ن والالجئ ن اجر امل املشاركةوكرامة للدول الدولية امات ل مع
ً
تماشيا م ل   .لية

ام اح مع وعملّية، ومتوازنة شاملة قة بطر ا وتناول لة املش ة بمعا الدول مت ال وقد

ن والالجئ ن اجر امل وكرامة   .حقوق

للد الدولية امات ل مع تماشيا الدولية ماية ا توف إ اجة با اط الر بيان أقر ولكما

الدولية املنظمات البيان ودعا املفوضية-املشاركة، ا ف تفق-بما
ُ
امل التوصيات تطبيق للمساعدة

من مؤلفة طة الالزم ل التمو ستوفر ا أ د السو وأعلنت ا، املفوض10عل ا وضع قد ان نقاط

ن الالجئ لشؤون س"السامي غوت   ".أنطونيو

ال لة مش ة مواج إ طة ا دف حمايةو الوقت نفس و الشرعية، وغ ختلطة
ُ
امل رة

ن، اجر وامل ن الالجئ اص حقوق باأل تجار ضد القضائية والسلطات الشرطة بتعاون وتطالب

الشرعية غ رة ال مسارات عمل ال املنظمة مة ر ا ات   ..وشب

صرح وقد ي"ذا فران و ا" فران لشؤون ي ورو تحاد نمفوض املؤتمر ع أّن لعدل

أو اجرون امل ا إل سب ين ال قية فر الدول أيضا تضم جماعية عمل خطة ع تفاق محاولة

إلعادة عمل خطة أية عنھ غ ال
ً
أمرا الدول ذه مثل مع التعاون عد إذ ا، أورو إ ا و ع

أكّد  كما صلية، م بلدا إ ن الشرعي غ ن اجر قتصاديةامل الظروف ن تحس ضرورة ع

ن اجر امل ؤالء ل جتماعّية   .و

 وء وال رة ال   :ميثاق

وء وال رة ال حول ي ورو امليثاق سياسيا"عت اما وللدول" ال ي ورو لالتحاد

م ية أورو قناعة ل ش ل جمة وك املجال ذا كة مش ية أورو سياسة بناء أجل من اعضاء فاد

رة الظا تمثلھ ما مراعاة مع لھ تجا يمكن ال الدولية للعالقات ّونا م جزءا أصبحت رة ال رة ظا أن

حيث فرص من تمنحھ وما تحّد مة"من وم وفعالة عادلة سياسة وضع إ امليثاق ذا س

ا تصاح ال يجابية والفرص رة ال ا تفرض ال التحديات مع   49 ".التعامل
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سا فر بھ تقدمت ال رة ال ميثاق مشروع باإلجماع ت تب قد ية ورو الدول انت و ذا

رة07/07/2008 بال ن ف
ّ
ل امل تحاد وزراء بإجماع عليھ25/09/2008وحظي املصادقة وتمت

ي ورو املجلس دورة طراف الدول ومات ح ورؤساء رؤساء طرف ر15/16من نفسأكتو من

   50 .السنة

ية التوج املبادئ وء وال رة ال شأن ي ورو امليثاق حدد غ–و ن قوان خالل من

الشرعية-ملزمة غ رة ال ة ومحار القانونية رة ال   .للتحكم

من ي ورو تحاد عمد القانونية رة ال رة ظا بالتحكم اصة ا ية التوج للمبادئ سبة فبال

إخال وء وال رة بال اص ا ي ورو امليثاق   :ل

نية- امل رة ال لنتائج) العمالية(يع تنفيذا العمل سوق وحاجيات وضعية سبان ا تأخذ ال

ي ورو اقتصادية( 2008مارس13/14املجلس ألسباب رة ال سياسة ي ورو تحاد اعتماد

ب قامة ق ا ط ور سانية   ).العملوإ

ة- العا" جاذبية"تقو يل والتأ الكفاءة ذوو ن اجر للم ي ورو نتقائية(تحاد رة   ).ال

ي- ورو املجلس الصات وفقا الدائمة رة ال ع واملؤقتة املوسمية رة ال سم14تفضيل د

2007.  

العائ"تدب- ي" التجمع ورو تفاقية ام اح ساسيةإطار ات رّ وا سان قوق ة

ندماج وطاقات قدرات مراعاة بمدى(و ستجابة ط ر خالل من أسا حق ع قيدا تضع ا أورو

وقدرة اللغة اتقان ع القدرة نا واملقصود ندماج العالقات وطاقات وقدرات ا وطاقا ا قدرا

الئق سكن توف املادية اجر   ...).امل

قوق- ا ن ب التوازن حول تتمركز اندماج سياسات دمات(اتخاذ ا من، التمدرس، النقل،

اللغة...) جتماعية م
ّ
عل ون ي أن ع ستقبال بلدان ة وّ و ن قوان ام اح ن اجر امل وواجبات

لالندماج أساسيان عامالن   والعمل

بضمان أما. الشرعية غ رة ال من ّد ا مبخصوص بلدا إ قانونية غ وضعية جانب عودة

ع امليثاق
ّ

حث فقد العبور بلدان إ   :أو

غ- رة ال ميدان شط ت ال ات الشب ع للقضاء والعبور املصدر بلدان مع التعاون ن تمت

ن اجر وامل شر ال واستغالل   .الشرعية
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لألرا- ن الشرعي غ ن اجر امل مغادرة اوجوب ج أو طوعا ية، كة. (ورو مش تداب اتخاذ

العبور  أو املصدر بلدان إ ن الشرعي غ ن اجر امل عودة    51 ).لضمان

سانية- إ وألسباب حدة ع حالة ل والتطبيع ة سو ال سياسة بن طراف الدول ام ال

ماعية ا ات سو ال عن عيدا ية(واقتصادية أورو دول انت و حفيظةذا أثارت قد مثال كإسبانيا

إقامة ح تصار م ومنح ن الشرعي غ ن اجر امل من الف وضعية ا سو ل ية ورو الدول   ).بقية

قتصادية-3-3   :ليات

 والشراكة وار ل ية ورو   :لية

وار  ا لسياسة سية الرئ ل التمو أداة والشراكة وار ل ية ور لية حيثتمثل ية ور

عد و روسيا، وكذلك ية ورو وار ا سياسة عضاء البلدان لفائدة الدعم معونات ا خالل من تمر

السياسية القرارات تجسيد خاللھ من يتم والذي للتنمية ية ور املعونات قسم ا دير و التعاون أداة

الواقع أرض ع ا    52 .وترجم

وار ل ية ور لية عوض جانفيو ا شاط افتتاح منذ ميداعن2007والشراكة آلية

لفائدة التقنية املساعدة آلية محل أيضا ت
ّ
وحل املتوسطة ية ور الشراكة ل تمو تضمن انت ال

أخرى  مالية آليات محل وكذلك ا أور وشرق وسط املستقلة البلدان   .مجموع

  :ــداف

حق - يع و الديمقراطي التحول ساندعم  .وق

املستدامة - التنمية يع و السوق اقتصاد إ نتقال س  .ت

اب - ر افحة م مجال مثال كة املش ة املص ذات السياسات التعاون يع

القانون دولة اعات، ال حل الشرعية، غ رة  .ا....وال

  :املـوازنـة

والشرك- وار ل ية ور لية موازنة بقيمةتقدر ة12ة الف خالل يورو زء2013 -2007بليون ا

املبلغ يقدر فيما ، املع البلد ومبادرات ي والثنا التعاون برامج ل تمو ينفق املالية موازنة من ك

ة للف نوب ا منطقة لفائدة يورو333بـ2007،2013املرصود تم 53 مليون سية رئ عاون ات بأولو

ا شملتحديد و برشلونة وإعالن املتوسطية ية ور   :الشراكة

 السيا وار رة: (ا وال ة ر وا من و  ).العدل

 واملالية قتصادية النقل( الشراكة املعلومات مجتمع ئة، الب الطاقة،  ).قتصاد،
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 ة شر وال والثقافية جتماعية الثقافة(الشراكة ة البصر السمعية والوسائل ،عالم

املحلية والسلطات ي، املد املجتمع الشباب والرجل، املرأة ن ب املساواة قضايا ب، والتدر  ).التعليم

 رة لل    54 : يورميد

إقلي مشروع رة و ال مجال للتعاون متوسطي ي أورو ّ ح ر تطو مة للمسا س

أش ملختلف حلول إيجاد أجل من ا ود ج كة الشر البلدان دعم رةو ال   .ال

ورو الشراكة أساس ع املشروع برشلونة-ب إعالن منذ بدأت ال ) 1995(متوسطية

برشلونة قمة عن الصادر املقبلة مس ا للسنوات العمل برنامج تطور من قھ ) 2005نوفم(وما

القض جتما ندماج رة، ال مجاالت بالتعاون رتقاء إ يدعو منوالذي وذلك من و اء

ن الفقرت الواردة داف لأل املتواصل الدعم ع شدد املة ومت شاملة ة مقار من12و11خالل

و  نامج ال مجالذلك قلي املستوى ع العم التعاون ن تحس إ اجة ا ع الضوء سلط

رة   .ال

واملنفذة املمّولة يئات   :ال

املعونة  املشروع يةيمول ورو للمفوضية عة التا ية قوم) Ewropeaid(ورو و

ملانية املعونة الة و يضم ائتالف نفيذه قائدة( GTZب سياسات) كمؤسسة لتنمية الدو املركز

رة سية ICMPDال الفر الداخلية وزارة وخدمات شارات اس واملؤسسةcivil .polوجمعية

ية يب لإلدا- الدولية كية العامةمر والسياسات الدوليةFLLAPرة السياسة دراسات ومركز

CESPLات ا عن فضال رة ال بمسائل عميقة بمعرفة املؤسسات ذه جميع تتمتع حيث

رة ال صور بمختلف يتصل فيما    55 .الواسعة

املشروع كة والشر التالية البلدان املشروع غطي و ذا   :و

الديمقراطية - زائر ا ة ور  .الشعبيةجم

ي" - يو الص  ".الكيان

ية - العر مصر ة ور  .جم

ردنية -  .اململكة

 .لبـنان -

ة - السور ية العر ة ور م  .ا

ية - املغر  .اململكة

سية - التو ة ور م  .ا
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 مصر -

س -   تو

  :خـاتمـة

أن املؤكد تنمن قد الشرعية غ رة ال رة ظا ة ملواج ي ورو تحاد ود ج

رة الظا ذه يم ات أسبا استمرت طاملا ا عل القضاء ستطيع لن ا أ غ املراحل، عض

إ التوصل خفاق و املتوسط، البحر ضف ن ب التنمية فجوة تزايد استمرار واملتمثلة سية، الرئ

بيض البحر حوض جنوب التنمية ع مشار لت
ّ
عط ال قليمية اعات وال لألزمات ائية حلول

الشرعية غ رة ال تيارات يتمثل ا م جانب ة، قسر ديموغرافية ات تحر بروز إ وأدت املتوسط،

الشمال نحو ة   .املتوج

الشرعية غ رة ال قضية مع تتعامل مازالت ي ورو تحاد دول أغلب أن الحظ و

وا اب ر رة وظا رة ال ن ب ط وتر و بالدرجة أمنية نكمسألة ب تخلط أو املنظمة، مة ر

املتوسط بيض البحر حوض جنوب دول مساعدة ع ك ال من بدال الشرعية غ رة وال وء ال

تحاد فدول ا، تواج ال والسياسية جتماعية و قتصادية ل للمشا املناسبة لول ا إيجاد

الردع ألسلوب ا ر جو تماما ا تو مازالت ي ةورو ملحار املخّصصة ع السر التدخل وقوات

التفك أو القانونية، رة لل وتقييدا شددا أك لسياسات ي ورو تحاد دول واعتماد ن، اجر امل

إ تؤدي سوف بل تجدي لن ود ا ذه أن إال العبور، دول ن اجر للم إيواء معسكرات إقامة

ف الشرعية، غ رة ال موجات ادة دولكشفقدز ا عل ز
ّ

ترك ال منية جراءات أن العم الواقع

الشرعية غ رة وال ديدة ا منية ديدات ال ة ملواج ا اتيجي إس ضمن املندرجة ي ورو تحاد

افة يبحث امل مت من اعتماد الضروري من بل رة الظا ذه يم لت ا وحد تكفي ال ا كأبرز

ا الضفةسباب إ الوصول رغبة بحياتھ غامر املتوسطية ية نو ا الضفة شباب من تجعل ل

املتوسط من   .خرى
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وامش   :ال

 . 117ص  ، 2001.دار الكتب العلمیة: بیروت.معجم الطالب یوسف شكري فرحات، 1

رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا " ة لألطفال القاصرین المغاربة نحو أوروباالھجرة السری"كریم متقي،  2
جامعة سیدي محمد بن عبد هللا .كلیة العلوم القانون واالقتصادیة واالجتماعیة(المعمقة في القانون الخاص 

 ).المغرب(

دیوان : الجزائر. 1939_  1914الدور السیاسي للھجرة إلى فرنسا بین الحربین عبد الحمید زوزو،  3
 .11، ص2007المطبوعات الجامعیة، 
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سلسلة حقوق "أوروبا والھجرة غیر المنظمة في مصر بین الواجب والمسؤولیة "سامي محمود أسامة بدیر،  4
 c 212.12.226.70/104/17social.do:متحصل علیھ من  2009،یونیو 68العدد.اقتصادیة واجتماعیة

قابلیة التنقل البشري : التغلب على الحواجز 2009تقریر التنمیة البشریة ، )ENDP(برنامج األمم المتحدة  5
 . 15مركز معلومات قّراء الشرق، ص:القاھرة.والتنمیة

المؤسسة العربیة للدراسات :بیروت. 3الجزء األول، ط .موسوعة السیاسةعبد الوھاب الكیالي وآخرون،  6
 1343،  ص 1990والنشر، 

 .15، صمرجع سابقإلنمائي، برنامج األمم المتحدة ا 7

 .المرجع نفسھ  8

مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، : حلب .أسس الجغرافیا البشریة واالقتصادیةإبراھیم أحمد سعید،   9
 .83، ص1997

 .85، صنفس المرجع  10

دراسة -يأبعادھا وعالقتھا باالغتراب االجتماع: الھجرة السریة في المجتمع الجزائري"محمد رمضان،   11
، متحصل علیھ 2009، خریف 43، مجلة العلوم اإلنسانیة، السنة السابعة، العدد "میدانیة

 www.ulum.nl/E35.html:من

 .اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة تھریب المھاجرین 12

 ،ص2004المنظمة الدولیة للھجرة، :جنیف.الھجرة" معجم"قائمة بمصطلحات المنظمة الدولیة للھجرة،   13

أي وثیقة سفر أو ھویة تكون قد زورت أو حورت تحویرا " وثیقة السفر أو الھویة المزورة"ویقصد بتعبیر  14
مادیا من جانب أي شخص غیر الشخص أو الجھاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثیقة السفر أو الھویة نیابة 

الحتیال أو الفساد أو اإلكراه أو بأیة عن دولة ما  أو تكون قد أصدرت بطریقة غیر سلیمة أو حصل علیھا با
 .طریقة غیر مشروعة أخرى أو یستخدمھا شخص غیر صاحبھا الشرعي

من قبل منظمة العمل الدولیة وتم تبنیھ  1975ألول مرة في عام " الوضع غیر النظامي"تم تحدید مفھوم  15
رحلتھا، وحال / أثناء رحلتھ یكون المھاجر في وضع غیر نظامي:" على نطاق واسع خالل العقود الالحقة 

وصولھ أثناء إقامتھ في بلد إذا كان ینتھك تعلیمات أو اتفاقیات على صعید التشریعات الوطنیة أو الثنائیة أو 
  ".متعددة األطراف أو الدولیة

لإلشارة " غیر قانوني"ھذا وترفض منظمة العمل الدولیة وعدد من المنظمات غیر الحكومیة استخدام مصطلح 
المھاجرین غیر الشرعیین على اعتبار أن المصطلح ینزع الصفة اإلنسانیة عن األفراد، كما أنھ مصطلح إلى 

بینما " مخالفة إداریة"سیما وأن المھاجر غیر الشرعي حسبھم ال یرتكب سوى " إجرامیة"محمل بدالالت 
" الھجرة غیر الشرعیة "طلح إلى تقیید استخدام مص" یوجد میل"تذھب منظمة الھجرة الدولیة إلى القول بأنھ 

 .في حاالت تھریب المھاجرین واالتجار في األشخاص

: متحصل علیھ من" حالة البلدان العربیة المرسلة للعمالة: الھجرة" خالد الوحیشي   16
www.scwa.UN.org/popin/Publication/.../migration/bouhichi.Pdf  

یة واالجتماعیة للمھاجرین والالجئین في المنطقة الحقوق االقتصادكالري إیسكوفیر وآخرون،   17
الشبكة األورو : أیمن حداد، كوبنھاجن: تر. إمكانیة الوصول إلى العنایة الصحیة وسوق العمل: األورومتوسطیة

 . 18، ص  2008متوسطیة لحقوق اإلنسان، _ 

 .لحات الفقھ القانونيمصطلح ال وجود لھ ضمن مصط" مھاجر غیر موثق"تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح   18

حوض البحر المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة دراسة في الرھانات مصطفى بخوش،   19
 .48، ص 2006دار الفجر للنشر والتوزیع،:القاھرة.واألھداف

http://www.ulum.nl/E35.html
http://www.scwa.UN.org/popin/Publication/.../migration/bouhichi.Pdf
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أدیب نعمة، : تر. أوربا في مواجھة الجنوب العالقات مع العالمین الغربي واإلفریقيمیشال كابرون،   20
 .43الفارابي، ص  بیروت، دار

   .74، صنفس المرجع  21

ھي االتفاقیة المؤسسة لإلتحاد األوروبي وأھم تغییر في تاریخھ منذ تأسیس " ماستریخت"معاھدة   22
المجموعة األوروبیة في نھایة الخمسینات من القرن العشرین، وشّكلت المعاھدة أیضا أساس الدستور األوروبي 

 .2004في عام الذي تم االتفاق علیھ الحقا 

على الرغم من تعاون دول االتحاد األوروبي في العدید من مجاالت السیاسة الخارجیة واألمن إال أن   23
التي دخلت حیز " ماستریخت"لم یكن مطروحا قبل اتفاقیة " السیاسة الخارجیة واألمنیة المشتركة" مفھوم 

ھذه االتفاقیة، ثم جاءت اتفاقیة أمستردام ، فقد ورد المصطلح في 1993التنفیذ في الفاتح من نوفمبر 
Amsterdam  1999ودخلت حیز التنفیذ في الفاتح ماي  1997التي تم توقیعھا في الثاني عشر من أكتوبر 

خافییر " بتعیین  1999في جوان " كولون"وأدخلت تعدیالت على المفھوم وأخذ المفھوم بعدا عملیا بقرار قمة 
 .لسیاسة الخارجیة واألمن في االتحاد األوروبيمفوضا أعلى لشؤون ا" سوالنا

 39مصطفى بخوش، مرجع سابق، ص 24

، العدد مجلة العالم اإلسالمي. أمین في العالم" محن واتھامات: 2002مسلمو أوروبا في " خالد شوكت،  25
 .1053الخامس، ص

 .1054، ص نفس المرجع  26

 .1055، ص نفس المرجع 27

 .1055ص  نفس المرجع، 28

 1055، ص نفس المرجع  29

زعیم حزب الجبھة الوطنیة الفرنسي المتطرف والقائم " جان ماري لوبان"وھو نفس الخطاب الذي تبناه   30
فكرة أساسیة تزعم بأن المھاجرین المسلمین من أصل مغاربي، ھم أصل كافة المشاكل التي یعاني  تردیدعلى 

ھور مرافق الخدمات االجتماعیة ونادى بضرورة إجبار ھؤوالء منھا المجتمع الفرنسي، كالبطالة والجریمة وتد
المھاجرین على العودة إلى بالدھم األصلیة التي ناضل آباؤھم من أجل إخراج الفرنسیین منھا ،ھذا وقد عزى 

من أصوات الفرنسیین خالل الدورة األولى من االنتخابات الرئاسیة  %19المراقبون فوز لوبان بنسبة تقارب 
مقارنة بما حصل علیھ في مناسبات انتخابیة سابقة، إلى األجواء التي  %4بزیادة تقارب  2002یة سنة الفرنس

 .سبتمبر 11خلفتھا أحداث 

على الرغم من أن حمایة أمن واستقرار الحدود الجنوبیة ألوروبا تعتبر مھمة یقوم بھا حلف شمال األطلسي  31
Nato  حوض البحر األبیض المتوسط، فانھ یالحظ أن السیاسة واألسطول السادس األمریكي الموجود في

 .االستقاللیة لفرنسا دفعتھا إلى تزعم فكرة وجود قوات أوروبیة خاصة تحمي الحدود الجنوبیة ألوروبا

  /http://www.frontex.europa.eu:وكالة حراسة الحدود األوروبیة  23

  :متحصل علیھ من" البعد األمني في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة"دیة لیتیم، فتیحة لیتیم، نا 33

?serial=409039 www.digitial.ahram.org.eg/checkpart.aspx 

ترحیل المھاجرین غیر الشرعیین في اتفاقیة الشراكة الجزائریة األوروبیة مثال، كما تم " فرض" وقع   34
ومنذ ذلك الحین أصبح ھذا االتفاق  1998ھاجرین غیر الشرعیین بین تونس وایطالیا سنة إبرام اتفاق ترحیل الم
 .موضوع تحیین منتظم

التفاوض حول : " قال فرانكو فرانتیني إن  2006في خطاب ألقاه أمام مجلس الشیوخ الفرنسي في مارس   35
مع خمس دول بینھا روسیا، لم تصل  اتفاقیات إعادة اإلدخال لم یكن سھال، وبرغم أننا أنجزنا المفاوضات

المفاوضات إلى المرحلة ذاتھا في جمیع الحاالت والسبب الرئیسي لذلك ھو أنھ رغم أن ھذه االتفاقیات تنطوي 

http://www.frontex.europa.eu/
http://www.digitial.ahram.org.eg/checkpart.aspx
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على معاملة بالمثل نظریا، إال أنھ من الواضح أنھا من الناحیة العملیة تخدم أساسا مصالح المجموعة األوروبیة، 
النصوص المتعلقة بإعادة إدخال مواطني الدول الثالثة واألشخاص عدیمي  ویصح ھذا بشكل خاص على

الجنسیة وھو شرط الزم كل اللزوم في جمیع اتفاقیات إعادة اإلدخال التي أبرمناھا، لكن من الصعب جدا على 
المتوفرة " الجزرة"أو باألحرى " الرافعة " الدول الثالثة القبول بھ، لذا یتوقف اختتام المفاوضات بنجاح على 

 "أخرى حوافز قویة بما یكفي لتعاون الطرف الثالث المعنيوبعبارة   لدى المفوضیة،

االتحاد األوروبي بالدول  2005والمنقحة في العالم  2000جوان  23الموقعة في " كوتونو"تربط اتفاقیة   36
ووضع  1975الذي بدأ في اإلفریقیة ودول جزر الكاریبي والمحیط الھادي، وتحل محل نظام اتفاقیات لومي 

سیاسة التعاون التي انتھجتھا المجموعة بین الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول اإلفریقیة ودول بحر 
 .الكاریبي والمحیط الھادي

عملیات االعتقال والطرد الجماعي " ال أحد یرید أن یھتم بأمرنا"موریتانیا "منظمة العفو الدولیة،   37
  : ، متحصل علیھ من"ذین یمنعون من الدخول إلى أوروباللمھاجرین ال

     impact22.amnesty.org/ar/region/mauritania  

ھي جزیرة في المحیط الھندي تابعة لفرنسا وھي جزء من أرخبیل جزر القمر تقع " Mayotte"مایوت أو   38
حیدة في جزر القمر األربع التي في الطرف الشمالي من القنال الفاصل بین موزمبیق ومدغشقر وتعتبر الو

 .أن تبقى أرضا فرنسیة 1976قررت عام 

الفرنسیة ذات التوجھ الیساري، صورت من طرف موظف  libérationالصور كشفتھا جریدة لیبراسیون  39
لیبراسیون على نسخة من الشریط المصور، وعلقت الجریدة عن ھذا في شركة الحدود في مایوت وحصلت 

إن ھذا المركز ال یلیق بالجمھوریة الفرنسیة ومبادئ الثورة الفرنسیة الداعیة إلى احترام حقوق " : الحدث بقولھا
 ".حریة أخوة ومساواة: اإلنسان والتي یختزلھا شعار الجمھوریة

التي ذاع صیتھا وفاقت شھرتھا عدید المدن االیطالیة " لمبدوزا" رئیس بلدیة الجزیرة االیطالیة الصغیرة   40
 .صلتھا بالھجرة غیر الشرعیةلوثوق 

  :       ، متحصل علیھ من" غوانـتنــامو إیطالیــا"–" لمبــدوزا "  41

       http://attariq.org/spip.php?article497 

 .مرجع سابقنادیة لیتیم، فتیحة لیتیم،   42

   .المرجع نفسھ  43

العدد .مجلة البرلمان العربي،  "5+5من التقارب المتوسطي إلى الحوار " ،المنذر الّرزقي  44
  :،متحصل علیھ من2007سبتمبر.102

ipu.org/publications/journal/v102/point.htm-http://www.arab 

 .ع نفسھالمرج 45

 .استونیا، بولندا، التشیك، سلوفاكیا، سلوفینیا، قبرص، التفیا، لتوانیا، مالطا، المجر:  الدول ھي  46

توسیع االتحاد األوروبي لیس مبدأ جدیدا فقد توسع االتحاد األوروبي تدریجیا منذ العضویة األساسیة في  47
تم وضع مجموعة من الشروط  1993ومنذ عام  ، إال أنھ)1957(المجموعة األوروبیة المؤلفة من ست دول 

شروط : " من قبل مجلس االتحاد األوروبي من أجل كسب العضویة فیھ وھي الشروط التي تعرف بـ
 ".كوبنھاجن

في ) المعاھدات والصكوك والمواثیق الدولیة في مجال مكافحة الھجرة غیر الشرعیّة(عزت حمد الشیشني،  48
 152،151، ص 2010جامعة نایف للعلوم األمنیة، :الریاض.مكافحة الھجرة غیر الشرعیة

: ، متحصل علیھ من"أوروبا تتبنى اتفاقیة جدیدة حول الھجرة إلیھا"إذاعة ھولندا العالمیة،   49
www.rnw.nl/arabic/article/777 

http://attariq.org/spip.php?article497
http://www.arab
http://www.rnw.nl/arabic/article/777
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 .المرجع نفسھ  50

ه على أرض الواقع قد أثار ردود ھذا وكان ھذا االلتزام السیاسي وما رافقھ من تشریع لقوانین تكفل تجسید 51
فعل غاضبة من قبل دول أمریكا الجنوبیة التي انتقد رؤساؤھا قوانین الھجرة األوروبیة الجدیدة ألنھا تخّول 

شھرا ومنعھم  18السلطات في أوروبا باعتقال المھاجرین غیر الشرعیین الذین یقاومون الترحیل لفترة تصل 
ات وكانت الرئیسة األرجنتینیة كریستنا فیرناندیز قد وصفت قواعد الھجرة سنو 5من دخول دول االتحاد لمدة 

بینما قال نظیرھا الفنزویلي ھوغو تشافیر أن القانون " بأزمنة الرھاب من األجانب"الجدیدة بأنھا تذكر 
األوروبیة  األوروبي یعّد بمنزلة تقنین البربریة وھدد بوقف بیع النفط إلى الدول األوروبیة ووقف االستثمارات

 .في بالده

  :اآللیة األوروبیة للجوار والشراكة، متحصل علیھ من  52

    info.eu/main.php?id=411&id_type=2-http://www.enpi  
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